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Hun ouders en artsen zijn bang dat het kwetsbare hart de extra 
belasting niet aan kan. Maar weinig bewegen heeft voor deze 
jongeren dezelfde nadelen als voor gezonde leeftijdsgenoten: 
meer risico op overgewicht en hart- en vaatziekten.



Angst voor sport?  Bij wie zit de angst?



Of bij de ouders?
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Of bij de dokter?
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Is sport gevaarlijk?
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Voordelen van sport / bewegen

Kenniscentrum Sport:

Versterkt spieren en botten.

Verbetert fitheid, coördinatie en motoriek.

Verlaagt het risico op depressieve symptomen.

Bevordert emotionele welzijn en zelfvertrouwen.

35% coronairlijden

50% diabetes mellitus type 2

20% darmkanker

20% borstkanker

www.voedingscentrum.nl          www.allesoversport.nl   



www.allesoversport.nl   



Sport bij kinderen met een aangeboren hartafwijking

Wat vind je leuk?

Wat kan je (motorisch / cognitief).

aandachtspunten:

Handicaps.

Hartfunctie.

Bekend met ritmestoornissen?

Lagere zuurstofsaturatie. 

Antistolling. 

Betablokkers.

Pacemaker / ICD. 
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Richtlijnen voor meerdere 
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Kinderen met aangeboren hartafwijkingen:

observationele studie over sport bij kinderen met aangeboren hartafwijking: 177.

5 ICD geen sport

16 pacemaker, 6 sport (zwemmen, voetbal, ijshockey, dansen, volleybal)



Conclusie: Deelname aan sport verhoogt de kwaliteit van leven, de conditie en 
verlaagt BMI.

Dean et al. Sports Participation and quality of Life in Adolescents and Young Adults with CHD. (2015). Congenital Heart Disease.



Trainingsprogramma’s bij kinderen met Fontancirculatie

Takken et al. Exercise prescription for patients with a Fontan circulation: current evidence and future directions. Netherlands heart journal, 2007

Sutherland, et al. Should We Recommend Exercise after the Fontan Procedure? Heart Lung Circ. 2015.

Overzichtsartikel met >200 kinderen/volwassenen met Fontancirculatie met trainingsprogramma’s 2-3 maanden.
Geen medische problemen tijdens het uitvoeren van de trainingen.  Geen gevaarlijke incidenten.



Trainingsprogramma’s  Fontan / Fallot

N. Duppen et al. The effect of exercise training on cardiac remodelling in children 
and young adults with corrected tetralogy of Fallot or Fontan circulation: A 
randomized controlled trial. 2015

Kinderen: 47 Fontan / 43 Fallot, gemiddelde leeftijd 15 jaar.

Gedurende 3 maanden 3 uur/week trainingsprogramma OF controlegroep

Geen negatieve gevolgen voor de hartfunctie op echo en MRI.

Betere conditie bij de getrainde kinderen met Fallot (meer wattage bij fietstest).

Geen ritmestoornissen.

International Journal of Cardiology. Volume 179, 20 January 2015, Pages 97-104



Out of hospital cardiac arrest

Sado, et al. Sports activity and paediatric out-of-hospital cardiac arrest at schools in Japan.

Incidentie: 0.172 per 100.000 scholieren. 
0.036 in kleuterschool
0.217 in basisschool
0.389 in voortgezet onderwijs



Sudden cardiac death

Meest voorkomende oorzaken voor sudden cardiac death tijdens sport:

NIET gerelateerd aan aangeboren hartafwijkingen.
HCM / DCM / ARVC

Afwijkende coronairarteriën

LQTS / Brugada / CPVT / WPW

commotio cordis/myocarditis

“Op basis van de beschikbare data lijkt er een te verwaarlozen risico op 
inspanningsgerelateerd plotseling overlijden bij de meeste kinderen en 
volwassenen met een aangeboren hartafwijking.”

Longmuir. Promotion of physical activity for children and adults with congenital heart disease: 
a scientific statement from the American Heart Association. Circulation 2013.



Sudden cardiac death en sport bij aangeboren hartafwijkingen

Zeer zeldzaam bij aangeboren hartafwijkingen!

Indien toch:
Hypertrofe ventrikel zelden:

Coronairafwijking transpositie van de grote vaten

Marfan syndroom Fontan circulatie

Aortaklep pathologie pulmonale hypertensie



Mechanismen sudden cardiac death bij aangeboren hartafwijkingen.

Ischemie (>VT-VF) bij coronairobstructie / occlusie  (TGA – Ross – syndroom van Williams)

Ventrikeltachycardie > ventrikelfibrilleren  (bij littekens in de kamer(s), Fallot, …

Aortaklepstenose > coronairperfusie door relatieve hypotensie.
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richtlijnen

Mitchell, 
Klassificatie van sporten.

Dynamisch: zuurstofopname

Statisch: kracht / bloeddruk
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voorbeeld

VSD na operatie: 3-6 maanden niet sporten.

Alle sporten indien
Hooguit klein rest VSD

Geen pulmonale hypertensie

Geen ritmestoornissen

Geen verminderde hartfunctie.

Verminderde hartfunctie: class IA sporten



Niet-geopereerde aortaklepstenose

Lichte stenose (<40 mmHg): alles

Matige stenose (40-70 mmHg): IA-IB-IIA

Ernstige stenose (>70 mmHg): class IA 



Gecorrigeerde Tetralogie van Fallot

Alles goed: alle sporten

Verminderde functie of ritmestoornissen:

Class IA







Heden - toekomst

Sportcardiologie / kindersportcardiologie. AUMC. 

Afwijkende screening bij topsporters.

Aangeboren / verworven hartafwijkingen met sportwens.

Teambesprekingen.

Kinderfysiotherapeute LUMC: trainingsprogramma in thuissetting na hartoperatie.



conclusie

Sport is leuk en is belangrijk voor een gezondere toekomst.

Sport / trainen kan veilig!

Individuele beslissing over het type sport en de intensiteit.


